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משתתפים  :ליאור בר – יו"ר הוועד
חברי הוועד :מושיק סגל ,שמוליק נובהארי ,מוריה חצב רוקמן ,יעל טמיר ,אלי
רוט ,אילן בן יעקב ,דבי נייקרוג ,רווית ברמי ,אילנה סיגל
חסרים :חגי דדי.
חברי מליאה :אודי טמיר ,ענת ציפקין אביבי.
ליאור  :מדווח על מצב הקורונה בישוב ,נכון להיום ידוע על זוג אחד מתושבי
הישוב שחזר מחו"ל והוא במעקב של משרד הבריאות .לא ניתן היה לקבל את
שמם ופרטים נוספים מפאת צנעת הפרט .צוות צח"י בדק כיצד יוכלו לעזור להם
ברכישת מזון וכו' ,ד"ר אירנה נתנה להם מספר נייד כדי שניתן שיוכלו ליצור
קשר במידה ויזדקקו.
מתקיימות פגישות יומיות ב-שיחות ועידה בהן משתתפים גיא גולדיג ,ליאור
,אילנה ,אלי רוט  ,נציגי צח"י בראשות שי לוי ,ומחלקות החפ"ק
אלי  :בפגישות מדווחים על נושא הביטחון ,על אופן חלוקת המזון לתושבים
הוותיקים שזקוקים לעזרה בנושא ,וכל אחד מדווח מה קורה ומה מתפתח.
ליאור  :בעניין תקציב הקהילה ,מעדכן בנושא מכתב ששלח לגיא גולדיג ,אנו
מבקשים שתקציב הקהילה שלא מומש בעקבות מצב החירום ,יעמוד לזכות
הקהילה בעתיד ,וכן לא התקבלה תשובה בנושא  1.5מיליון ש"ח בו לא שותף
היישוב.
אומנם אנו כרגע במצב חרום אך בעתיד אנו מבקשים שכספים אלה יעמדו
לזכותנו.
אלי :מדווח על פעולות צח"י.
אילנה ואלי משתתפים בישיבות החירום ,אלי מנהל את תיק השטח ,סיורים
בישוב ,מתן עזרה לחפ"ק ועזרה לתושבים בבתים .פועלים ב 3-משמרות ובכל
משמרת ישנם כ 45 -איש שפועלים בשטח ,פעילות המתבצעת מתוך רצון
ודאגה בשת"פ יום יומי מלא עם אגף הביטחון של החפ"ק ,העבודה מתבצעת
בכל שעות היום ,בשבת ובחג.

אילנה :בעניין קניות ב"פוליצר" ו"-טיב טעם" סוכם עם חנויות האוכל לפתוח
בערבי חג ובימי שישי החל מ 7.00-בבוקר ועד השעה  15.00כדי לאפשר
לתושבים להצטייד במזון ,שוקלים אפשרות לפתוח את החנויות גם במוצ"ש.
מבוגרים שאינם יכולים לערוך קניות או להגיע לדואר ובית המרקחת מקבלים
עזרה וניתנת להם קדימות בתורים.
חלוקת מנות האוכל לקשישים לא קלה ,הם מקבלים מנות חמות ומצרכים
נוספים שפיקוד העורף שלח .בסה"כ מתגוררים בקיסריה כ 46 -מבוגרים
ובודדים ובנאות גולף עוד כ.14-
מוריה  :בנושא העברת מיידע לתושבים.
העברת המידע לקהילה אינו מסודר ,הוא עובר בקבוצות ווצאפ' שונות לתושבים
וללא ביקורת ,המידע שעובר אינו אמין וישנן התבטאויות לא נאותות מצד
התושבים .יש צורך להסדיר נושא זה.
יעל :חלק מהמידע לא יכול לעבור מטעם הוועד היות ואת חלק המידע הזה
מעבירה המועצה ולנו אין אפשרות לשלוט בכך .אין זה מתפקיד הוועד לפרסם
הודעות של משרד הבריאות.
מושיק :יש לבדוק אפשרות לשלוח הודעות דרך הפלטפורמה של החפ"ק,
הפייסבוק לא מתאים למשלוח הודעות.
ליאור :הוועד הקודם לא השתמש באמצעים טכנולוגיים ואינפורמציה הועברה
בדרך לא דרך ,לא היה נוהל קבוע .אני מקפיד להעביר לדף הוועד במקומי
סיכומים המגיעים מהמליאה וממשרד הבריאות ,יש לחשוב על ערוצי תקשורת
בהם הוועד יכול להשתלב ולהעביר הודעות באופן מסודר.
מוריה :המידע צריך לעבור בצורה מסודרת ורצינית עם לוגו של הוועד.
כמו כן ,במדיה החברתית נכון יהיה לשתף גם יוזמות ולא רק החלטות.
ליאור :הנקודה ברורה ועלינו להמשיך ולטפח את תקשורת ההמונים.
ליאור :מדווח על ההתנגדויות לכביש העוקף נאות גולף ,והצטרפות לעו"ד
שכבר מייצג את נאות גולף.
מושיק :מדווח במס' נושאים -
נשלח מכתב לוועדה המקומית כדי לקבל דחייה לצורך מתן זמן להתנגדות,
במקביל עו"ד של נאות גולף ,מטפל בנושא הכביש שיעבור בין נאות גולף
לקיבוץ שדות ים.
גן תמר – המועצה מסיימת את שיפוץ הגן בשכונה .5
נעשתה חלוקת  60שתילים שי לחג לילדי הגנים של המועצה ע"י הגננות.

כמו כן ,עובדים מול המועצה על מנת לקבל דחייה לתשלומי ארנונה.
בנושא מרכז התרבות ,חובה להמשיך ולדחוף ,מושיק דיבר עם האדריכל בעניין
התוכניות ומקווים לראות התקדמות.
ליאור :לגבי מרכז תרבות ,התקיימה פגישה  :אני ,מושיק ,גיא גולדיג ,לפני
כעשרה ימים בה השתתף ראש המועצה ושם נאמר לאסיף כי כשהמועצה רוצה
להקים מרכז מסחרי ,היא מקימה אותו תוך שנה וחצי אך מרכז התרבות
לתושבים נסחב זמן רב !..הייתה שיחה נוקבת  ,ראש המועצה הבטיח לקדם.
שמוליק :בנושא התנדבות הנוער ביישוב.
הנוער מתנדב ועוזר בחלוקת מזון ומצרכים חיוניים .הדבר נעשה ע"י הבאת
אישור הורים והסכמתם למרות זאת יש נכונות רבה מצד הנוער.
ליאור :השכרות בתים לזמן קצר.
אנו מרכזים את כל כתובות בעלי הנכסים המשכירים לזמן קצר ,אנו נוציא מכתב
מעו"ד ובו יוזכר כל נושא ההסגר ושמירת מרחק  100מ' מהבית וכו'.
אנו נפעל בנושא זה בשעת חרום זו ונמשיך לטפל בנושא גם לאחר מכן בשגרה,
לא נאפשר מסיבות לתוך הלילה ורעשים המטרידים את מנוחת השכנים.
אלי :חובה לקחת את נושא השכרות הבתים לטווחים קצרים לידיים בעלי
הבתים לא מתחשבים ומפריעים לתושבים.
ליאור :אחד הנושאים ב"הסכם המשולש" יהיה תקציב לוועד לייעוץ משפטי,
דבר שיאפשר לקחת עו"ד רציני שיטפל בכל הנושאים הדורשים טיפול משפטי.
ליאור :בפעמיים שנושא ההשכרות הגיע למשפט ,פסק הדין היה לטובת
התושבים ,היועצת המשפטית של החפ"ק "מגלגלת" אותנו ליועמ"ש של
המועצה וזו לא נותנת מענה.
מושיק :עלינו לגרום לתושבים המשכירים אי נוחות וננקוט בכל הדרכים כדי
למגר תופעה זו של השכרות בתים למסיבות וכד' ,נפעל בכל הערוצים כולל
משפטית.
אילנה :לפני כחצי שנה ישבנו עם היועמ"ש של המועצה ונציג החפ"ק וחשבנו
איך לטפל בנושא השכרות קצרות ,פסק דין משפטי אומר כי אסור להשכיר
לטווח של פחות מ 3-חודשים .הוועדה לבניין ערים יכולה להיכנס לנושא אם
נעביר להם את רשימת בעלי הבתים והטיפול בהם יבוא גם דרך המועצה.
אודי  :בישיבת המליאה דנו בנושא הנחה בארנונה ,נאמר כי קיסריה הינה
הישוב היחידי שבקש הקלה בתשלום הארנונה ,וכן נאמר כי ההנחה אינה
בסמכות המועצה ומי שיחליט הוא מנכ"ל משרד הפנים.

בנושא תקציב חומש ,לאחר שחברי המליאה כרמל אברהם ,מיטל סעדיה ואודי
טמיר עדכנו את ראש המועצה כי יתנגדו לתקציב כי הוא תקציב מקפח לא הגון
ולא ראוי לקיסריה (חברת המליאה ענת ציפקין אמרה שתתמוך בתקציב בניגוד
לדעת השלושה) ,הצענו לאסיף ,כדי לא לעצור את הישובים הקטנים ,שיחריג
את קיסריה עד לקיום דיונים בנפרד בנושא והוא הסכים.
ענת :ארנונה למגורים אינה בסמכות המועצה ,התקבלה רק דחייה ,יתקבלו
ויבחנו רק בקשות אישיות ,רק אז תתקבל החלטה מול כל תושב שיבקש.
נכון יהיה להוציא הודעה מטעם הוועד לתושבים כי נעשתה פנייה למועצה בעניין
הקלות בתשלום הארנונה.
אודי :קיימת סכנה שתושבים יגידו שלא שילמו בעקבות הודעה זו של הוועד,
נכון יותר להמתין לתשובת המועצה ואז להוציא את ההודעה לתושבים.
ענת :בנושא אי מתן כניסה ליישוב לאנשים שאינם מתגוררים בקיסריה ,צריך
להמשיך במגמה זו וזה הנכון לעשות.

ליאור נועל את הישיבה בשעה 19.20

